
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 آية األسبوع 
 

 

  5/1االحد  

 31أيوب                    22يشوع                  40  - 26:  8أعمال الرسل               
 

 

 
 ل بعد القيامة  +  مدرسة األحد خدمة األحد األو    ص3010

 

منا يا رب  كيف نفرح وسط الضيق
 
ين اهتماًما  .ى بكونتعز   لمواأل  عل مهتم 

. الكاملواحًدا هو االيمان   بك يا رب 

 5/2االثنين 

 32أيوب                  24 -23يشوع                 25 -1:  9أعمال الرسل                    

 

 

ِّ ل
ه تقديمفي  ةبقوة مضاعفحبيبي  يستخدم الر ب الراعي القس باللكي صل 

ليرتوي به  بفيض من خالل املؤمنين  لتكن ينبوع ماء حي يتدفق ،للكلمة

 اآلخرين. 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 ابراهيم خوري * 

     لينا خوري* 

 غياث دوخي * 

 سوسن دوخي *

 5/3الثالثاء 

 33أيوب                   1قضاة                       43 - 26 : 9 أعمال                    
 

 

 

ن  أعطنا أ ،مال سبوع اآل أثناء أرضية أنك باركتنا بكل بركة روحية ا أل شكرً  يا رب  

 
 
 ن

 
جل الكنيسة وخادمها أونتابع صلواتنا من  ،نظارنا على شخصكأز رك

بكالم املعرفة   لآلخرينا مً ئدا بالر   لكي يتكلم معه ،املبارك القس بالل حبيبي 

 . والحق

 صوم مسائي  صوم صباحي  

 كرستين شحادة *

 سهى جريس * 

 نيڤين عطالل  *

 

 5/4االربعاء  

 34أيوب                    3 -2قضاة                     33 -1:10أعمال                        
 

 اجتماع العائالت   م    007
 

 

ذين يخلصو 
 
م إلى الكنيسة ال ب  كل يوم يض    ...ن وكان الر 

 
 ا

 
ب طل ب حضور الر 

د ويسمع   ةجتماع اإلربعاء لهذا املساء ليكن سبب بَركاوسط  لكل من َيعب 

 ِّ
 خدمتنا لخالص نفوس . ع يا رب  كلمة الر ب. وس 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 حنا شاهين  *

 منال شاهين  *

 سارة شحادة  *

 عقل  أبو رنين* 

 5/5الخميس 

 35أيوب                       5 - 4قضاة                48 -34:  10أعمال                   

 
 

 

 اجتماع للشبيبة اإلعداديب.ظ   305
 

ِّ واطلب النمو في ثمار الروح القدس 
. أن 5كما هي في غالطيه للمؤمنين  صل 

.جاهدين للنمو إلى ملء قامة املسيح واعملي  

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 

 رشا خوري *
  روزين خوري *

م *
 
 لبنى مسل

 5/6الجمعة 

 36أيوب                     6قضاة                     18 - 1: 11أعمال                      
 

 مدرسة األحد ص   0011
 اجتماع للشبيبة الكبار ب.ظ  305

 

مام أخدمة الشبيبة في الكنيسة  ارفع بناء الشبيبة:أكسهام بيد جبار هكذا 

طالبين ملكوت هللا  ةلثبات الشبيبة وتكريس مضاعف للخدم ةعرش النعم

 أه وبر  
ً

 والباقي يزاد لهم. وال

 صوم مسائي  صوم صباحي 

   نبيل خوري * 
 عبير شحادة *

 شقارة أبو طارق  *

 أبو شقارة ألحان* 

 5/7السبت  

    37أيوب                   8 -7قضاة                    30 -19: 11أعمال                  

 

 
 
 
 املرض ى، ا

ً
طلب مراحم الر ب على كل من طلب صلواتنا وتشفعاتنا وخاصة

 وسترى قوة وعمل الر ب.     جلهم أ من في الصالة   استمر  و  قف بالثغر 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

    يوسف بنا * 

 روزين شحادة  *

 رايق توما  *

 والء توما   *

 

الكنيسة، الراعي القس بالل حبيبي وعائلته، لدعم 
  الخدمة والخادمين

 2022يار أ لشهر 

 



 

 آية األسبوع 
 

 

 

  5/8االحد  

 38أيوب                               9قضاة                       12أعمال                       

 
 

 بعد القيامة  +  مدرسة األحد الثانيخدمة األحد   ص3010
 

جل رجوع كل من ضل وانخدع عن الطريقأصالة من   

 لكوت.امللى إ لكي يكون فرح عظيم بالسماء بخاطي يأتي 

 

 5/9االثنين  

 39أيوب          33: 11 - 1: 10قضاة                  25 -1: 13أعمال                    
 

 

 

 

  : قول تعلن كل نفس فيها و تالبيوت املسيحية لكي  ةل وحدجأارفع صالة من 

 ب نا وبيتي فنعبد الر  أما أ

 يسوع املسيح. الرب   

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 مدللة انطون  *

 لنا شحادة  *

 ادوار بشارة * 

 مريانا بشارة *

 5/10الثالثاء  

 40أيوب           15: 12  - 34:  11 قضاة        52 - 26: 13أعمال                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جل كل نفس حزينةأا اليوم من ذصوامنا بهأس صلواتنا و نكر  

 . حباء على قلوبهمأبسبب فقدان 

 .امنحهم الرجاء والتعزية بشخصك يا رب  

 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 طوني خليل  *

 ناهي حبيبي *

 عزيزات هالة *

 رهام جهجاه* 

 5/11االربعاء  

 41أيوب                          13قضاة                             14أعمال   

 
 اجتماع العائالت م    007

 

 

 االيمان الر ب هميهب نأ وسطنا في ...وعائلتهالقس بالل حبيبي  الراعي خدمة

ما الصحة ونعمة الفائقة الحكمة الواسع، ِّ
م 
َ
ت ي   للخدمة الر ب خطة مًعا لِّ

ة  .املستقبلي 

 صوم مسائي  صوم صباحي 
 

 دينيز منصور  *
 

 عصام شحادة  *

 رنا شحادة  *

           5/12الخميس 

 42أيوب                   15 -14قضاة                  21 -1: 15أعمال                     
 

 
 اجتماع للشبيبة اإلعداديب.ظ   305

 

كل احتياجات الشبيبة بحسب غنى مجده، ونعمة  ب يسوعالر  نصلي بأن يمأل 

 تهم.على خدم نيالرب  تكون مع القائم 
 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 شاهين  ثائر* 

 شاهين  نجاة *

 جزيل سمعان  *

  اياد طعمة *

 5/13 الجمعة

 42مزمور                      16قضاة                   41 -22: 15أعمال                     
 

 مدرسة األحد ص   0011
 للصبايا  لةهرجان تنس الطاو + ماجتماع للشبيبة الكبار ب.ظ  305

 + عشاء 
 

 

 ِّ
 كل نشاطاتها في الكنيسة والقائمين عليها.  باذكر خدمة األطفال و صل 

 . بقال الر   تقيائيألي  إاجمعوا 

 صوم مسائي  صوم صباحي  

 سهيلة شحادة *

 نهاي بنا *

 صياغة هادية *

 شقور   جانيت *

 5/14 السبت

           43مزمور                  18 -17 قضاة                 15 -1: 16 أعمال 

 
 

 

 . لكن هناك رجاء ،من حولنا مهما َبَدت هناك ظلمة 

  ِّ
ألن وعوده  ،وعد هللا موجود لنا نتمسك بهذا الرجاء )الر ب يسوع(حتى  صل 

  .صادقة وأمينة

 .حتى إن كانت خطايانا كالقرمز فإن  الر ب يجعلها كالثلج
 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 نزهة طعمة * 

 ربى جبران  *

 يعقوب عطالل  *

 ميليس سمعان *

 آية األسبوع 
 

 

 

 
 



 

 

 5/15االحد  

 44مزمور                        19قضاة                     40-16: 16أعمال               
 

 

 بعد القيامة  +  مدرسة األحد  الثالثخدمة األحد   ص3010

 

ب صانع معونتنا من عند الر   ...تي عونناأحيث ينا من نعيأن نرفع أعظم أما 

.رضالسموات واأل    

 
 
  .جل خيراته وبركاته على حياتكأب من شكر الر  ا

 5/16االثنين 

 45مزمور                        20قضاة                     15 -1: 17أعمال                    
 

 

املجد لى رب  إنرفع تشفعاتنا وتضرعاتنا   

.شفاء النفس والروح والجسد ،ن وحده به الخالص)سيزاو(أل   

 شخص محتاج للمسة شفاء. بصالتك  اذكر 
 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 وسام حبيبي   *

 كرستين حبيبي *

    كرستين شحادة *

 

 5/17الثالثاء  

 46مزمور                 21قضاة                  34 -16:  17أعمال                        

           
 

  ،ب ورجل هللا القس بالل حبيبيجل األ أارفع صالتك من 

رضية لكي يستخدمه هللا بقوة  أروحية سماوية و  ةليباركه هللا بكل برك

  .بجل امتداد ملكوت الر  أوسلطان وحكمة بكل قرار يتخده من 

  
 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 ناهدة الكردي  *

 سالم  سماح *

 حبيبي مريانا *

 بنا  جواد* 

 5/18االربعاء  

 47مزمور                         2 - 1راعوث                     18أعمال                          
 

 اجتماع العائالت   م    007
 

موهبة التعليم في الكنيسة: بارك القائمين على خدمة التعليم في الكنيسة 

 ِّ
كمطرقة تحطم  ةتكون الكلمة املنطوقحتى واذكر اجتماعاتهم. صل 

ر، تشفي ِّ
ي 
َ
غ
 
رشد، تخلص وتبارك. ،الصخر، ت

 
عز ي، ت

 
ر،  ت ِّ

حر 
 
 ت

 

 
 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 جاكلين طعمة *

 

 رنا جريس  *

 جوني سمعان  *

 5/19الخميس 

 48 مزمور                  4 - 3 راعوث                20 -1:  19أعمال                       

 
 اجتماع للشبيبة اإلعداديب.ظ   305

 

زل تلك إ
 
 كنه ال ش يء عندأل  ،الجبال سوف ترفعني عليها يا يسوعين لم ت

ن علن ثقتنا واتكالنا بقدرة هللا القادر على كل ش يء أل ن .نت قادر عليهاأ ،محال

 .فضلأن يعطينا حياة ويعطينا أوعده لنا 

 

                             

 5/20الجمعة 

 49مزمور          11:  2 - 1:1صموئيل 1          41 -21:19 أعمال                  
 

 مدرسة األحد ص   0011
 اجتماع للشبيبة الكبار  ب.ظ  305

 

 

خالل  بالصالة والتسبيح، وسط العبادة والترانيم، أثناء تقديم الكلمة

 باسم يسوع. نرى كل عاٍل ينخفض، وكل مؤامرات العدو  تسقط  االجتماعات 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

  سالم أدهم* 

 جريس  ميسا* 

 ايليا حبيبي  * 

 بولس حبيبي* 

 5/21السبت  

  50مزمور           36 - 12:2صموئيل 1         16 -1:20 أعمال    
 

  

 ... صل لكي يمتد ملكوت هللا من خالل كنيسته

 ،جمعألى العالم إنت قلت اذهبوا بسالم املسيح أ نعم يا رب  

 قدامنا نكون شهود لك. أينما تطأ أ عطنا يا رب  أ

 
 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

   ريما بولس *
 لينا جريس   *

 كرستينا حبيبي   *

 رهوان  سيرين *

 آية األسبوع 
 

 

 

 

 

 5/22االحد  

  51مزمور               3صموئيل  1           38 -17: 20 أعمال                        
 

 

 بعد القيامة  +  مدرسة األحد  الرابعخدمة األحد   ص3010 
 

 ِّ
ِّ شد 

وامنحهم الثقة وااليمان العميق بشخصك  ،ايمان املؤمنين يا رب   د وقو 

 .مواج وعواصف الحياةأمام أ الكي يصمدو 

 

 



 

 5/23االثنين 

 52مزمور                5 - 4صموئيل 1              36 -1: 21 أعمال                    
 

 

 
ع  د وتشجَّ شدَّ

َ
 . القس بالل حبيبي  مين واملبارك)رجل هللا(يها الراعي األ أت

ى      َيتر كَك حتَّ
َ
 َيخذلك وال

َ
لهي َمعَك. ال لَه إِّ بَّ اإلِّ نَّ الرَّ

َ
ب، أل رتعِّ

َ
خف وال ت

َ
 ت
َ
ال

. ِّ
ب  دمةِّ َبيتِّ الرَّ لَّ عملِّ لخِّ

 
ل ك ِّ

كم 
 
 ت

 صوم مسائي  صباحي صوم 

   ميشيل شعبي * 

     ريم  شعبي * 

 لورد خوري* 

 رنا خوري  *

       5/24الثالثاء  

 53مزمور        7 - 6صموئيل 1         29: 22 -37: 21 أعمال                           
 

 
 

 
 

ض علينا بخلوتنا الشخصية قوة فِّ   لن تتركنا حتى تباركنا . نعم يارب   يا رب  

روح النا بقوة امأل  .قدامكألوس عند جمضاعفة من خالل صلواتنا وال

 . مناء لك للمنتهى أ ىالقدس لكي نبق
 

 

 

 5/25االربعاء  

 54مزمور               8صموئيل  1           23 : 21  - 22 : 30 أعمال                    

 
 اجتماع العائالت   م   007

 م   458
ً
 خدمة شفاء بعد االجتماع مباشرة

 

 القادر أن يفعل ويصنع أكثر مما نطلب أو نفتكر، 

 .ةمام عرش النعمأاذكر كل من طلب صالتك 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

م *
 
 مريانا مسل

 بشير فرح  *

 ليان طعمة *

 كارين خوري  *

 5/26  الخميس 

 55مزمور          16: 10 - 1:  9صموئيل 1    9: 24 - 22: 23أعمال             

 
 اجتماع للشبيبة اإلعداديب.ظ   305

 

ة.  ة املؤمنينبَركات ال تعد وال تحص ى على حيا ة والجسدي  ة، النفسي  الروحي 

. حماية بدم املسيح     على حياتهم.اطلب حماية لهم من كل شر   وشبه شر 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 ڤيڤيان بولس  *

 اخالص نقوال  *

 مرتا سعيد  *

 منال شحادة  *

 5/27 الجمعة 

 56مزمور        15: 11 -17: 10صموئيل 1     27 -10:24 أعمال                  
 

  مدرسة األحدلقاء ليوم الطفال   ب.ظ 001 -ص 0001
 اجتماع للشبيبة الكبار ب.ظ   305

 صالةجبل ب.ظ   009
 

 ِّ
القس بالل حبيبي بترس اإليمان الذي به  ناب على راعي ليملك الر   صل 

 يستطيع أن يطفئ جميع سهام الشرير امللتهبة. 
 

 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 ريم سمعان   *

 أنيسة مرعب   *

 لنا الياس * 

      رزان طعمة* 

   5/28  السبت

 57مزمور                    12صموئيل  1                    25أعمال     
 

 
 

 ة الكبار  رحلة للشبيب

 

 
َ
ب ويعلن عن ذاته لكل نفس أت ِّ ليتمجد الر 

سبوع  أت وسمعت وتباركت في صل 

ِّ أن تأتي إلى بيت الر  
 . وتشهد عن عمل الر ب بحياتها ب لتشكر اآلالم. صل 

 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 رنا خوري  * 

 لؤي سعيد  *
 طعمة هيفاء *

 سوار فرح  *

 آية األسبوع
 

 

 58مزمور                 13صموئيل  1         18  -1: 26أعمال              5/29 االحد  
 

  

 +  مدرسة األحد  الذي قبل الصعودخدمة األحد   ص3010
 

 

 أاطلبوا 
ً

بارك خدمة هذا الصباح ليتمجد  .اد لناز ه والباقي ي ملكوت هللا وبر  وال

 .ب يسوع املسيحروح الر ب في وسطنا. تاركين كل ش يء ونتبع الر  

 5/30  االثنين

 59مزمور                    14صموئيل  1            32 -19: 26 أعمال   
 

 

 

 
 

رهم باإلسم، يناملؤمارفع 
 
حياة  جل أمن ن في الكنيسة أمام عرش النعمة، اذك

كل   ىتحدلنالتكريس وااللتزام بحياتهم اإليمانية، خطوة ايمان جريء 

 الظروف. 

 

 
 صوم مسائي  صوم صباحي 

 ليان خليل * بديع جهجاه  *

 5/31  الثالثاء

 60 مزمور                      15 صموئيل1               12 -1: 27 أعمال                    
 

 

سالح الجندي   يلبسواحماية لجميع املؤمنين روًحا، نفًسا وجسًدا. أن 

 يومًيا. 6املسيحي في أفسس 

 ه. وتأمل به أاقر 

 

 

 

 

 
 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 كرستين شحادة *

 سهى جريس * 

 نيڤين عطالل  *

 
 

 


